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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

W numerze m.in. o: gali wrę-
czenia Cieszynianek, ostat-
nich uchwałach obecnej 
Rady Miasta dot. podatków 
i opłat, uroczystościach pa-
triotycznych. Oprócz tego, 
listy do redakcji i zapowiedzi 
nadchodzących wydarzeń. 

Więcej na str. 2

(cd. na str. 4)

POWYBORCZY
SCENARIUSZ

WSPÓLNIE I TŁUMNIE

(cd. na str. 12)

26 października otrzymała pani nagrodę Caritas diecezji bielsko-żywieckiej - Dzban 
św. Jana Kantego. Proszę powiedzieć co to za nagroda?
Nagroda ta przyznawana jest osobom lub instytucjom, które związane są z działalnoś-
cią charytatywną na rzecz diecezjalnego Caritas w trzech kategoriach: „Darczyńca”, 
„Współpraca” i „Świadectwo”. Pani Urszula Kuś, osoba niedowidząca ze Skoczo-
wa, zaprojektowała glinianą figurkę - Dzban św. Jana Kantego, która wręczana jest 
wraz z dyplomem podczas uroczystej gali, a z figurką tą wiąże się ciekawa legenda.  
W czerwcu 1464 roku na krakowskim rynku Jan Kanty spotkał płaczącą dziewczynkę. 
Okazało się, że rozbiła dzban, w którym niosła mleko. Bała się kary od swojej srogiej 
pani. Jan Kanty zebrał skorupy i zaczął się gorliwie modlić. Na skutek modlitw dzban 
w cudowny sposób zrósł się. Kiedy dziewczynka napełniła go wodą, a Kanty ponownie 
się pomodlił, woda zamieniła się w mleko. 

Wybory samorządowe 2018 pod kilko-
ma względami były w Ustroniu inne 
niż poprzednie – pierwszy raz odbyła 
się w naszym mieście II tura wyborów, 
w trakcie której zacięty pojedynek  
o fotel burmistrza toczyli między sobą 
Artur Kluz i Przemysław Korcz z osta-
teczną wygraną tego drugiego. Po raz 
pierwszy wybieraliśmy władze gminne na 
okres 5 lat, a nie, jak dotąd, na 4-letnią 
kadencję. Pierwszy też raz zaistniała sy-
tuacja, kiedy to po ostatecznym wyborze 
radnych i burmistrza trwająca kadencja 
nie wygasła. Niektórzy zastanawiali się, 
czy mamy w Ustroniu dwuwładzę i kiedy 
ostatecznie kadencja 2018-2023 zostanie 
oficjalnie otwarta.
 

Tyle osób pod Pomnikiem Pamięci Narodowej widziano ostatni raz podczas obo-
wiązkowych pochodów pierwszomajowych, tyle że w niedzielę wszyscy stanęli tam 
dobrowolnie, by uczcić Narodowe Święto Niepodległości przypadające w tym roku 
w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Trzeba powiedzieć, że 
nie tylko w tak szczególnym dniu ustroniacy przychodzą pod pomnik, coraz więcej 
dzieci, młodzieży, rodzin uczestniczy w uroczystościach patriotycznych w maju, 
sierpniu czy właśnie w listopadzie. 

PODAJEMY POMOCNĄ DŁOŃ
Rozmowa z Anną Suchanek, 

radną powiatową 
oraz wolontariuszką Fundacji św. Antoniego

KTO TY JESTEŚ? 
POLAK MAŁY!

Kombatanci z cywilami, młodzieżą i dziećmi, w Ustroniu to rzecz normalna.   Fot.  M. Niemiec

Biało-czerwony konkurs kulinarny w SP-3.

„Jesteśmy Polką i Polakiem, dziew-
czynką fajną i chłopakiem” – głosi napis 
na gazetce w Oddziale Przedszkolnym 
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pola-
nie. Jednak gazetki to tylko niewielka 
część obchodów 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości, 
jakie miały miejsce w ustrońskich 
szkołach i przedszkolach. Uczniowie  
i nauczyciele wykazali się inwencją.  
                               Więcej na str. 9
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zowana w Jaworzu. Panie ry-
walizowały w konkurencjach 
zręcznościowych (m.in. bieg  
z jajkiem na łyżce, rzut kapelu-
szem i ziemniakiem, ubieranie 
mężczyzny na czas). Wygrało 
KGW z Międzyrzecza Dolne-
go przed KGW ze Zbytkowa  
i KGW z Zaborza. 

Odbył się finał powiatowy 
Regionalnej Olimpiady Wie-
dzy o Zdrowiu Psychicznym.  
W siódmej edycji najlepsi 
okazali się Filip Cwajna, Mi-
chał Niewada (obaj I LO im.  
A. Osuchowskiego Cieszyn), 
Patrycja Pasternak (II LO 
im. M. Kopernika Cieszyn), 
Kinga Klimowska (ZSGH 
Wisła) i Mateusz Balcarek 
(ZSPiT Międzyświeć).  
                                            (nik)

Śląskiego 2018”. Organizato-
rzy docenili ludzi mogących 
stanowić godny do naślado-
wania wzór dla innych senio-
rów. Pośród laureatów znalazł 
się lokalny działacz, historyk  
i regionalista Czesław Stu-
chlik z Pogwizdowa.
 
40-lecie działalności świętuje 
Chór Męski „Cantus”, który 
działa przy parafii ewangeli-
ckiej w Goleszowie. Jubileusz 
uczczono specjalnym uroczy-
stym koncertem.

Trwa nabór kandydatów do 
Cieszyńskiej Rady Seniorów 
w kadencji 2018-2022. Organ 
pełni funkcję konsultacyjną, 
doradczą i inicjatywną. Człon-
kiem może być mieszkaniec 
nadolziańskiego grodu. 

Setka słuchaczy i sympatyków 
Istebniańskiego Uniwersytetu 
Seniora wybrała się do Ja-
worzynki Krężelki. Posadzili 
tam 100 różnych drzewek na 
100-lecie odzyskania niepod-
ległości przez Polskę.

Dobra jakościowo woda dotar-
ła do Cieszyna wodociągiem 
grawitacyjnym z Tyry spod 
Jaworowego w 1894 roku. 
Tradycje pielęgnuje spółka 
Wodociągi Ziemi Cieszyń-
skiej, przykładając dużą wagę 
do początków tej znaczącej 
inwestycji. Sama obchodzić 
będzie w przyszłym roku 
25-lecie istnienia, a pierwszy 
wodociąg 125-lecie. 

VIII Spartakiada Kół Gospo-
dyń Wiejskich została zorgani-

to i owo
z 

okolicy
*  *  *  

*  *  *

II tura wyborów samorzą-
dowych przeprowadzona  
w Cieszynie i Istebnej wyło-
niła nowych gospodarzy. Nad 
Olzą wygrała Gabriela Stasz-
kiewicz, natomiast w groniach 
Łucja Michałek.

W Urzędzie Wojewódzkim  
w Katowicach odbyła się gala 
konkursu „Ambasador Srebr-
nego Pokolenia Województwa 

*  *  *

*  *  *
*  *  *

POWYBORCZY SCENARIUSZ

*  *  *

Zgodnie z art. 20. 2. ustawy o samorządzie gminnym – „Pierw-
szą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy 
na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady.” 
Wiemy, że kadencja rad miejskich 2014-2018 wygasa 16 listo-
pada, a że w tym roku dniem tym jest piątek, komisarz wyborczy 
musi zwołać sesję nowo wybranych radnych pomiędzy 19 a 23 
listopada, którą otwiera najstarszy wiekiem radny. Na sesji tej 
dochodzi do zaprzysiężenia nowych radnych, którzy składają 
ślubowanie. Art. 23a wyraźnie mówi o tym momencie – „1. 
Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają 
ślubowanie: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy  
i jej mieszkańców. 2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że 
po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowia-
dają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem 
zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. 3. Radni nieobecni na pierwszej 
sesji rady gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie 
trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na 
której są obecni.”

O ile kwestia kadencji rad miejskich jest jasna, o tyle sy-
tuacja związana z pełnieniem obowiązków włodarza miasta, 
w przypadku Ustronia burmistrza, wydawała się być bardziej 
skomplikowana. Niektórzy zastanawiali się, czy nie mamy na 
jednym stanowisku dwóch osób, bo 4 listopada wybrany został 
już nowy burmistrz, ale dotychczasowy w dalszym ciągu obej-
muje to najwyższe stanowisko. Art. 29. 1. ustawy o samorządzie 
terytorialnym mówi, że „po upływie kadencji wójta pełni on swoją 
funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego 
wójta albo osobę, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do 
pełnienia funkcji wójta. 2. Po upływie kadencji wójta, zastępca 
wójta pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo powołanego zastępcę wójta. 2. W celu złożenia przez wójta 
ślubowania komisarz wyborczy zwołuje sesję rady na dzień przy-
padający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników 
wyborów wójtów na obszarze kraju.” Bacząc na pewne trudności, 
które mogłyby wyniknąć z tytułu tych artykułów, PKW wydała 
oficjalne oświadczenie do komisarzy wyborczych, w którym 
czytamy: „Zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gmin-
nym, w celu złożenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
ślubowania komisarz wyborczy powinien zwołać sesję rady na 
dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych 
wyników wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów) na 
obszarze kraju. Jednakże z uwagi na to, że zgodnie z art. 26 ust. 
2 ustawy o samorządzie gminnym kadencja wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji 
rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem 

upływu kadencji rady gminy, zwołanie w tym terminie sesji rady 
w celu złożenia ślubowania przez wójta (burmistrza, prezyden-
ta) jest niemożliwe”. Dlatego też PKW zobowiązała komisarzy 
wyborczych do uwzględnienia w porządkach obrad pierwszych 
sesji zaprzysiężenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.  

– Obecna kadencja kończy się 16 listopada i z tym też dniem 
urzędujący radni kadencji 2014-2018 przestają pełnić swoje 
funkcje. Kadencja burmistrza miasta Ireneusz Szarca również 
upływa z dniem 16 listopada 2018 r., jednakże zgodnie z prze-
pisami ustawy o samorządzie gminnym  pełni on swoją funkcję 
do momentu złożenia ślubowania przez nowo wybranego bur-
mistrza. Pierwsza sesja z udziałem nowych radnych odbędzie się 
19 listopada o godzinie 13. Nowo wybrani radni oraz burmistrz 
złożą wtedy ślubowanie i od tego momentu radni i burmistrz 
nowej kadencji zaczynają pełnić swoje funkcje – mówi Maria 
Sikora, radca prawny miasta Ustroń. – Pierwszą sesję rady miasta 
zwołuje komisarz wyborczy ustalający porządek obrad, w którym 
musi znaleźć się punkt dotyczący ślubowań radnych i burmistrza,  
a także wręczenie zaświadczeń o wyborze na te funkcje. Porządek 
obrad może zostać rozszerzony o podjęcie kolejnych uchwał, ale 
dopiero po uroczystym zaprzysiężeniu radnych i burmistrza oraz 
wyborze przewodniczącego RM. Najprawdopodobniej powołane 
zostaną także komisje oraz ich przewodniczący, ale ta kwestia jest 
w dalszym ciągu omawiana i konsultowana. Wszystko ostatecznie 
rozstrzygnie się 19 listopada podczas sesji nowej kadencji, którą 
otworzy najstarszy wiekiem radny Wincenty Janus. 

Zgodnie z art. 29a. 1. ustawy o samorządzie gminnym „objęcie 
obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady 
gminy ślubowania o następującej treści: Obejmując urząd wójta 
(burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że 
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 
gminy (miasta). Ślubowanie może być złożone z dodaniem zda-
nia: Tak mi dopomóż Bóg”.                          Agnieszka Jarczyk

(cd. ze str. 1)

PROMOCJA KSIĄŻKI 
JOANNY JURGAŁY-JURECZKI 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza na 
promocję książki Joanny Jurgały-Jureczki pt. „Kossakowie. Biały 
mazur”. Spotkanie odbędzie się w środę 28 listopada o godz. 17.00 
w Czytelni MBP. W programie: prelekcja autorki oraz możliwość 
nabycia książki.

Joanna Jurgała-Jureczka jest z wykształcenia historykiem  
literatury, autorką wielu publikacji naukowych i popularno-
naukowych dotyczących przede wszystkim okresu XX-lecia 
międzywojennego i czasów PRL-u. Napisała też dwie powieści 
obyczajowe.  Laureatka tegorocznej edycji Śląskiej Nagrody im. 
Juliusza Ligonia.
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

45/2018/1/R

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Katarzyna Polok     lat 80     ul. Przetnica
Henryk  Krzysztofczyk lat 84     ul. Bernadka

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  33 856-38-10  
  33 854-34-13 
Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
telefon alarmowy 994
Przedsiębiorstwo 
Komunalne  33 854-35-00 
Straż Miejska 33 854-34-83  
  604-558-321
Pogotowie Energetyczne 
  991
  33 857-26-00
Pogotowie Gazowe 
  992
PGNiG 32 391-23-03
Kominiarz 33 854-37-59
  602-777-897
Urząd Miasta     33 857-93-00

*   *   *

5 XI 2018 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia skon-
trolowano przydomową kotłow-
nię na jednej z posesji przy ul. 
Skowronków. Nie stwierdzono 
nieprawidłowości.
5 XI 2018 r.
Kontrolowano osoby handlujące 
na targowisku miejskim w za-
kresie przestrzegania regulaminu 
targowiska.

*   *   *

PODATKI 2018
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatności IV 

raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego 
zobowiązania pieniężnego upływa w dniu 15.11.2018 r. Wpłaty 
można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń w godz. 7.30 
do 15.30 lub na rachunek bankowy Miasta Ustroń.

WYKŁAD W RAMACH 
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza na wykład 
ks. prof. dr hab. Józefa Budniaka pt. „Ekumenizm na Śląsku 
Cieszyńskim – akcenty pozytywne i negatywne”, który odbę-
dzie się 21 listopada o godz. 17.00 w sali widowiskowej MDK 
„Prażakówka”.Wstęp wolny.

*   *   *

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA 
JUBILATÓW:

Jan Chwastek  lat 90 ul. Górecka
Józef Fiedor  lat 85 ul. Nadrzeczna
Marta Glajc  lat 96 ul. Katowicka
Franciszek Korcz lat 92 ul. Wantuły
Helena Kral zd. Kocjan lat 90 ul. Chałupnicza
Piotr Kumor  lat 85 ul. Gałczyńskiego
Helena Macura zd. Wilczek lat 85 ul. Bładnicka
Anna Michalak zd. Szubert lat 96 ul. Spółdzielcza
Aniela Muras zd. Jaworska lat 85 ul. Katowicka
Karol Raszka  lat 85 ul. Bładnicka
Stanisław Tomaszko lat 90 ul. Lipowska
Natalia Tułecka zd. Brzósko lat 90 ul. Słoneczna
Emilia Żerdka zd. Gil lat 80 ul. Katowicka

Szachy rozwiązanie z GU nr 44: 1. H f4+ K e6, 2. S c7x

*   *   *

SEANSE W STARYM KINIE ZDRÓJ
18 listopada, godz. 18.00: Sportowiec mimo woli, 1939 r., 

reż. M. Krawicz. Bilety w cenie 7 zł do nabycia w Informacji 
Turystycznej na rynku oraz w kasie Uzdrowiskowego Instytutu 
Zdrowia. Natomiast przed samym seansem bilety można kupić 
w kasie Medical & SPA na poziomie 1. 

45/2018/2/R

XIX  USTROŃSKA JESIEŃ  MUZYCZNA 
16.11. godz. 18.00 (piątek) Legendy Muzyczne – Zbigniew 

Wodecki, cena biletu 25 zł
Ubiegłoroczny cykl Muzyczne Legendy przebiegać będzie 

w tym roku pod hasłem Zbigniew Wodecki. Pan Zbyszek nieraz był 
w Ustroniu - czy to w amfi teatrze, czy będąc gwiazdą X Ustrońskiej 
Jesieni Muzycznej w 2009 r. Niestety nie zawita już do nas, ale jego 
niesamowity, wielooktawowy głos i setki doskonałych piosenek 
pamiętać i wspominać będą pokolenia. 16 listopada będzie można 
wysłuchać najpopularniejszych utworów pana Zbyszka w wyko-
naniu wokalisty Daniela Cebuli-Orynicza, aktora Teatru Rozrywki 
w Chorzowie oraz świetnego zespołu muzycznego w składzie:  
Tomasz Pala – piano, prowadzenie, Marcin Hałat – skrzypce, 
Bartłomiej Stuchlik – kontrabas, Łukasz Walczak – szemrzące 
instrumenty perkusyjne.

23.11. godz. 18.00 (piątek) Mind Bowing – program muzycz-
no-kabaretowy w wykonaniu zespołu The ThreeX, koncert przy 
świecach, cena biletu 25 zł

6 XI 2018 r.
Sporządzono wykaz nie świecą-
cych lamp ulicznych na terenie 
miasta i przekazano odpowiednim 
służbom do realizacji.
7 XI 2018 r.
Interweniowano przy ul. Kato-
wickiej w sprawie potrąconego 
i padniętego psa. Zwierzę zostało 
zabrane do utylizacji przez odpo-
wiednie służby. 
7 XI 2018 r.
Interweniowano przy ul. Cie-
szyńskiej w sprawie potrąconej 
i padniętej sarny. Zwierzę zostało 
zabrane do utylizacji przez odpo-
wiednie służby. 
8 XI 2018 r.
Tego dnia dwukrotnie interwenio-
wano w sprawie wiszącego drzewa 
nad ścieżką rowerowo-spacerową 
– raz na al. Legionów, następnie 
na ul. Nadrzecznej. W obu przy-
padkach na miejsce wezwano JRG 
PSP w celu usunięcia zagrożenia. 
8 XI 2018 r.
Nakazano zaprowadzenie porząd-
ku przy jednym z obiektów przy 
ul. 3 Maja.
8 XI 2018 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia skon-
trolowano przydomową kotłow-
nię na jednej z posesji przy ul. 
Fabrycznej.
9 XI 2018 r.
Skontrolowano przydomowe kot-
łownie na posesjach przy ul. Źród-
lanej i ul. M. Skłodowskiej-Curie.
10 XI 2018 r.
Interweniowano przy ul. Kato-
wickiej w sprawie potrąconej 
i padniętej sarny. Zwierzę zostało 
zabrane do utylizacji przez odpo-
wiednie służby. 
10 XI 2018 r.
Kontrolowano przydomowe kot-
łownie na posesjach przy ul. A. 
Brody.                                        (aj)

*   *   *

SKONTRUM
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły informuje, 

że w dniach 20-24 listopada będzie nieczynna Wypożyczalnia 
dla Dorosłych (inwentaryzacja księgozbioru). Przepraszamy za 
utrudnienia!

*   *   *
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Stowarzyszenia Wspólnie dla Ustronia, 
Stowarzyszenia Projekt Ustroń, Stowa-
rzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie 
Można Inaczej, ustrońskich szkół pod-
stawowych i gimnazjów oraz Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Na koniec 
zaśpiewano Rotę. 

Po uroczystości rozpoczął się niepod-
ległościowy piknik na rynku, w którym 
wzięło udział wielu mieszkańców nasze-
go miasta. Również turystów, których 
nie brakowało w Ustroniu w ten ostatni 
ciepły i słoneczny weekend. Jak zawsze 
porywająco koncertowała obecna również 
w pochodzie i pod pomnikiem Estra-
da Regionalna „Równica, która swoje 
piękne cieszyńskie stroje wzbogaciła  
o biało-czerwone dodatki. Później dzieci 
wzięły udział w fizyczno-chemicznych 
warsztatach, podczas których m.in. ob-
serwowały właściwości cieczy, a nawet 
konstruowanie i wybuch bomby z suche-
go lodu. Po eksperymentach naukowych 
przygotowanych przez Fabrykę Kreatyw-
ności, przyszedł czas na rozrywkę. Przy-
pominano sobie dawne zabawy z czasów, 
kiedy nie było jeszcze komputerów m.in. 
grę w klasy, przeciąganie liny. W dzień 
Niepodległości na rynku sprzedawano 
ugotowaną w „Gazdówce” grochówkę 
(porcja – 5 zł), a dochód przeznaczono 
na rehabilitację Nataniela, chorującego 
na medulloblastomę (nowotwór mózgu) 
chłopca z Ustronia. Na konto Fundacji 
„Iskierka” wpłynęło 3.444,47 zł.  

                                   Monika Niemiec

(cd. ze str. 1)

WSPÓLNIE I TŁUMNIE

45/2018/3/R

W parku przy ratuszu sporo osób zebrało 
się przed godz. 12, jednak ustroński hejnał 
przebrzmiał, ucichły uderzenia zegara,  
a pochód z uczestnikami nabożeństwa  
w kościele ewangelicko-augsburskim nie 
nadchodził. W drodze na rynek delega-
cje zatrzymały się przy pomniku Janka 
Cholewy, by oddać hołd bohaterskiemu 
lotnikowi, ale już kwadrans po 12 wszy-
scy stali na baczność i wspólnie śpiewali 
trzy zwrotki Hymnu Polski, solowo wy-
konywał go Maksymilian Deja. Uro-
czystość prowadziła Barbara Niemczyk 
z Wydziału Promocji, Kultury, Sportu  
i Turystyki i zapowiedziała przemówienie 
burmistrza. Ireneusz Szarzec przypomniał 
historię niewoli i okoliczności odzyskania 
niepodległości przez Polskę, ale sporo 
miejsca poświęcił wyjątkowym dziejom 
Śląska Cieszyńskiego, który wprawdzie 
pod zaborem nie był, ale odegrał nie-
zwykle ważną rolę w 1918 roku. Pieśni 
żołnierskie w oryginalnej, współczesnej 
aranżacji zaśpiewały dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 pod dyrekcją Marioli 
Dyki, a następnie złożono kwiaty pod 
pomnikiem. Werble wygrywała orkiestra 
z Jastrzębia Zdroju pod dyrekcją Sylwestra 

Skrzeszowskiego, a towarzyszyły one 
delegacjom władz miasta, duchowień-
stwa, organizacji kombatanckich, służb 
mundurowych, ochotniczych straży po-
żarnych, które reprezentowała jednostka 
OSP Lipowiec, sanatoriów i szpitali, PiS, 
PSL, SLD, Miejskiego Domu Spokojnej 
Starości, Instytutu Śląska Cieszyńskiego, 

Tradycyjnie kwiaty złożyły delegacje szkół, na zdjęciu przedstawiciele SP-6. Fot.  M. Niemiec

Dzieci na długo zapamiętają te obchody.                                     Fot. Fabryka Kreatywności
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Uroczystość prowadził dyrektor G-1 Leszek Szczypka, a oprawę artystyczną przy-
gotowali uczniowie tej szkoły.                          Fot. A. Jarczyk

ODDAJMY IM CZEŚĆ

Przed Gimnazjum nr 1 zebrali się przed-
stawiciele rodzin ofiar, organizacji kom-
batanckich, władz samorządowych oraz 
uczniowie ustrońskich szkół, aby uczcić 
pamięć tych, którzy sprzed 74 lat zginęli 
rozstrzelani 9 listopada o poranku. Tra-
gizm tamtych wydarzeń był opisywany 
wielokrotnie, jednak wciąż na nowo od-
krywane i pogłębiane są pojęcia wiążące 
się z ojczyzną, bohaterstwem, niepodle-
głością, o które walczyli nasi przodkowie. 

– Zebraliśmy się tutaj, aby uczcić pa-
mięć naszych braci, którzy zginęli 74 
lata temu. Wielokrotnie opisywaliśmy 
ten straszny dzień, mówiliśmy o oko-
licznościach i przywoływaliśmy fakty. 
Dziś pragnę zastanowić się przez chwilę 
nad takim zagadnieniem - co jest prze-
ciwieństwem takich pojęć jak wolność  
i niepodległość – mówił Leszek Szczypka, 
dyrektor G-1. – W tym roku obchodzimy 
100-lecie odzyskania przez nasze państwo 
niepodległości. Wolność i niepodległość 
wpisują się w pojęcie tożsamości naro-
dowej, ojczyzny i patriotyzmu. Były i są 
wartościami wyznawanymi niezależnie od 
opcji politycznej czy sytuacji społecznej. 
Stanowią bowiem niematerialne dobro 
kulturowe o charakterze uniwersalnym. 
Niepodległe państwo stwarza swoim oby-
watelom możliwości rozwoju, zapewnia 
bezpieczeństwo. W takim razie co jest 
przeciwieństwem tak pojętej wolności  
i niepodległości? Oczywiście, można by 
powiedzieć w skrócie, że jest to wojna. 
Taki pogląd ma większość ludzi - woj-
na jest wypaczeniem i straszną chwilą  
w życiu każdego narodu. 

Szczypka zaznaczył tę prawdę, którą zna 
każdy z nas - wolność nie jest dana raz na 
zawsze. Trzeba zawsze o nią zabiegać, 
troszczyć się i, jeśli będzie taka koniecz-
ność, walczyć. 

– Tak było z naszymi przodkami. Sto 
lat temu jako państwo odzyskaliśmy nie-
podległość, po ponad 20 latach znowu 
nastąpiła noc wojny i to strasznej wojny 

9 listopada to w naszym mieście czas, w którym w sposób szczególny pamiętamy  
o 34 ustroniakach – ofiarach bestialsko pomordowanych przez niemieckiego oku-
panta w czasie II wojny światowej. Tablice upamiętniające to krwawe wydarzenie 
wiszą na ścianie Gimnazjum nr 1 oraz Muzeum Ustrońskiego. W tych miejscach 
też, co roku, składane są kwiaty i palone znicze, aby nigdy nie zapomnieć o tych 
mieszkańcach, którzy stracili swoje życie i nie doczekali upragnionej wolności.

– przypomniał dyrektor G-1. – Wojen-
ne groby polskie rozsiane są po całym 
świecie. Każda polska miejscowość na-
znaczona jest mogiłami poległych, ale 
także grobami pomordowanych. Nasi ro-
dacy ginęli z karabinem w ręku, umierali  
w komorach gazowych, byli rozstrzeliwa-
ni w masowych egzekucjach. Pamiętajmy 
o nich wszystkich, oddajmy im cześć.

Minutą ciszy upamiętniono poległych 
w czasie II wojny światowej. Następnie 
uczniowie G-1 odczytali wiersze Wisła-
wy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza 
i Jerzego Żuławskiego. Na zakończenie 
uroczystości przedstawiciele rodzin ofiar, 
władz samorządowych, organizacji kom-
batanckich, jak również uczniowie SP-1, 
SP-2, SP-3, SP-5, SP-6, G-2, ZST i G-1 
złożyli pod pomnikiem kwiaty i znicze. 

Agnieszka Jarczyk

Kwiaty pod pomnikiem złożyli m.in. przedstawiciele rodzin ofiar.      Fot. A. Jarczyk

Na uroczystość przybyli uczniowie 
wszystkich ustrońskich placówek oświa-
towych.                             Fot. A. Jarczyk
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„Równica” spiewa „Ojcowski dom”.                                                             Fot. L. Szkaradnik

W niedzielę, 11 listopada świętowanie 
w Ustroniu rozpoczęto od ekumeniczne-
go nabożeństwa w zapełnionym niemal 

do ostatniego miejsca kościele ewan-
gelickim ap. Jakuba Starszego. Była to 
uroczystość w duchu patriotycznym, nad 
wyraz podniosła i wzruszająca z udzia-
łem władz miejskich, przedstawicieli 
duchowieństwa obu wyznań i pocztów 
sztandarowych. Oprawę muzyczną za-
pewniły: Ustroński Chór Ewangelicki, 
Estrada Regionalna „Równica” i orkiestra 
z Jastrzębia Zdroju. Nabożeństwo pro-
wadził ks. proboszcz Piotr Wowry, który 
na wstępie powiedział; „Ojcze w niebie, 
Twoja łaska i miłosierdzie nie zmieniają 
się, mimo zmieniających się czasów. Ona 
pozostaje niezmienna. (...) Dzień narodo-
wego Święta Niepodległości wzywa nas 
wszystkich do poszanowania osiągnięć 
naszej ojczyzny, do utrwalania tego, co 
dobre, do przeciwstawiania się temu, co 
niewłaściwe”. 

Warto przypomnieć, że od 1990 r. świę-
ta majowe i listopadowe organizowane 
są przez Urząd Miasta przy współpracy 
miejscowych stowarzyszeń kombatan-
ckich według podobnego scenariusza,  
a w 2000 r. zainicjowano patriotyczne na-
bożeństwa ekumeniczne z okazji Święta 
Niepodległości. Wówczas kazanie w koś-
ciele ewangelickim wygłosił długoletni 
proboszcz parafii rzymskokatolickiej ks. 
kanonik Antoni Sapota, który w tym roku 
po raz szesnasty głosił Słowo Boże w tej 
świątyni. Powiedział m.in. „Państwowość 
nasza jest bardzo długa i liczy się od 
chrztu Polski, lecz zaczęła się ona jesz-

cze wcześniej. Dzięki temu wydarzeniu 
Polska stała się jednym z ludów Europy 
i dostała korzenie, z których ciągle na 
nowo odrasta. Czasami próbowano je 
podcinać, ale zawsze wtedy, gdy wy-
dawało się, że już jest bardzo źle, ona 
się odradzała. (...) Przez 123 lata Polska 
była zniewolona, czego przyczyną były 
wewnętrzne konflikty, prywata, sprze-
dajność, co wykorzystały kraje ościenne, 
zabierając po kawałku nasze ziemie. 

Można by liczyć, że sześć pokoleń 
przeszło przez to zniewolenie, a najstarsi 
spośród nich nie pamiętali jak wyglądała 
Polska, tylko znali ją z opowieści swoich 
poprzedników. Wyjątkiem były nasze 
ziemie, gdzie uczono po polsku. Spoglą-
dając na zaszłości tego czasu widzimy, 
że religia, kościół i religijność pomagały 
w pielęgnacji języka ojczystego. Kan-
cjonały, biblie drukowane po polsku 
pomagały w przetrwaniu tego języka. 
Wszystkie zrywy, powstania narodowe, 
chociaż kończyły się klęską, dodawały 
ducha narodowi i ciągle przypominały, 
że my jesteśmy Polakami. Dziecko uczyło 
się od kołyski wierszyka: „Kto ty jesteś? 
Polak mały”. Po 1918 r. też jeszcze trze-
ba było o tę Polskę walczyć. Patrząc na 
dalszą historię wiemy, że wolność to nie 
jest coś dane raz na zawsze. Druga wojna 
światowa przyniosła wielkie zniszczenia, 
a potem była indoktrynacja i zniewolenie 
radzieckie. (...) Język, którym mogli się 
porozumiewać Polacy z różnych zabo-
rów, podsycany był przez ludzi pióra, 
piszących powieści o historii narodu. 
To Sienkiewicz, Mickiewicz, Słowacki 
i wielu innych, których dziś nazywamy 
klasykami, przypominali historię po pol-
sku napisaną. Malarze pokazywali w swo-
ich dziełach to, co było najważniejsze, 
najbardziej chlubne dla narodu polskiego. 
A ci, którzy spotykali się z tymi dziełami, 
mogli swoje serca ożywiać i to pragnienie 
wolnej Polski podsycać. Przypominają 
też o tym, że polskość została zbudowana 
na wierze chrześcijańskiej. To są nasze 
korzenie. Jeżeli pozwolimy je sobie wy-
rwać, to nie tylko wiara gdzieś się zatraci, 
ale wręcz nasza państwowość. Mówi się 
często o nowoczesności, a nowe nauki 
ukazują, że religijność trzeba zdeptać, bo 
jest przeszkodą dla dalszego rozwoju. (...) 
Tu w Ustroniu zbudowaliśmy wspólne 
obchody świąt narodowych, a 10 lat temu 
postanowiliśmy połączyć siły i wyre-
montować nasze kościoły. Zaczęliśmy 
częściej rozmawiać ze sobą i Bóg nam 
to pobłogosławił. Stale musi być w na-
szym sercu modlitwa w intencji ojczyzny. 
Ciągle musi być jakieś dobro, które my 
czynimy na rzecz ojczyzny. Na co dzień 
trzeba się modlić, aby Polska była jedna 
dla wszystkich. Najwyższym dobrem jest 
ojczyzna i dla niej powinniśmy poświęcić 
naszą prywatną sprawę, nigdy odwrot-
nie. Niech to dzisiejsze nabożeństwo 
pozwoli nam, abyśmy stali się lepsi – dla 
ojczyzny i dla siebie. Abyśmy kochali tę 
małą ojczyznę, którą jest Ustroń, kochali 
swoje podwórko, a przez to kochali całą 
ojczyznę i dla niej ciągle żyli i za nią się 
modlili. Amen.”     

                               Lidia Szkaradnik

ABYŚMY STALI SIĘ LEPSI – 
DLA OJCZYZNY I DLA SIEBIE
W tym roku Święto Niepodległości obchodzone jest szczególnie podniośle w całym 
kraju. Trudno się dziwić wyjątkowemu rozmachowi i zaangażowaniu, skoro przy-
pada setna rocznica pamiętnych wydarzeń 1918 roku. Obchody zostały w sposób 
niezwykły, jak nigdy dotychczas, urządzone, gdyż mamy tego świadomość, że 
historia patrzy na nas.

Ks. A. Sapota już po raz szesnasty wygłasza 
kazanie.                           Fot. L. Szkaradnik
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Po raz pierwszy na tej sesji radni za 
pośrednictwem tabletów elektronicznie 
potwierdzali swoją obecność na sesji 
i w ten sam sposób sygnalizowali od-
dany przez siebie głos. Dopiero potem 
przeprowadzano tradycyjne głosowanie 
poprzez podniesienie ręki. Nie od razu 
udało się podłączyć wszystkie urządzenia, 
ale ostatecznie nowinki cyfrowe zostały 
wprowadzone bezproblemowo. Do głoso-
wania elektronicznego obliguje rady gmin 
nowa ustawa samorządowa, która jedno-
cześnie nakłada na samorządy obowiązek 
transmitowania obrad. W Ustroniu sesje 
on line zaczęły się 29 stycznia 2015 roku. 

Pierwsza uchwała dotyczyła oceny 
aktualności „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ustroń” oraz planów miej-
scowych. Przeprowadziła ją Pracownia 
Urbanistyczna z Rybnika, a na sesji w 
formie prezentacji multimedialnej przed-
stawił ja główny projektant architekt Wie-
sław Chmielewski. Wnioski generalne z 
analizy brzmią następująco (fragment):

Jedynie 9% powierzchni miasta w gra-
nicach administracyjnych objętych jest 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego, co stwarza niekorzyst-
ną dla przestrzeni miasta konieczność 
ustalania lokalizacji nowej zabudowy 
na podstawie indywidualnych decyzji o 
warunkach zabudowy. 

Z wydanych w okresie analizowanym 
ponad 700 decyzji o warunkach zabudowy 
aż 35% tych decyzji wydanych zostało 
niezgodnie z ustaleniami obowiązującego 
studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego. 

Znaczna ilość pozwoleń na budowę oraz 
decyzji o warunkach zabudowy wydana 
została na terenach, które powinny być 
wyłączone z zabudowy, co powoduje i 
powodowało będzie rozlewanie się zabu-
dowy w kierunku północnym i zachodnim. 

Jedynym sposobem zapobiegania tym 
procesom jest uchwalenie planów miej-

12 OSTATNICH UCHWAŁ

scowych dla obszarów, na których wystę-
puje presja inwestycyjna oraz obszarów 
kluczowych dla rozwoju miasta i jego 
wizerunku. 

W systemie regulacji przestrzennych 
miasta występuje brak jednoznacznych 
przepisów dotyczących zasad i warunków 
sytuowania obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urządzeń reklamo-
wych oraz ogrodzeń. (...)

Skutkiem podjęcia kolejnej uchwały 
będzie przystąpienie do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w 
Ustroniu, w rejonie góry Równica. W 
uzasadnieniu do uchwały czytamy: 

W związku ze zwiększeniem aktywności 
inwestycyjnej właścicieli nieruchomości 
położonych u podnóża góry Równica, jak 
i w partii przyszczytowej, docierającymi 
do Urzędu miasta sygnałami o podjęciu 

prób zmierzających do rozbiórki budynku 
dawnego schroniska PTTK, położone-
go u szczytu góry Równica, Komisja 
Koordynacyjna Rady Miasta Ustroń na 
posiedzeniu w dniu 17.10.2018 r. sformu-
łowała wniosek nr 36/2018 o konieczności 
podjęcia uchwały w sprawie przystąpie-
nia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. W 
dniu 26.10.2018 r. odbyło się dodatkowe 
spotkanie z przedstawicielem Pracowni 
Urbanistycznej z Rybnika (mgr inż. Arch. 
Wiesław Chmielewski), będącym autorem 
obowiązującego studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ustroń oraz dwóch planów 
zagospodarowania w rejonie góry Równi-
ca, jak i członkami Komisji Koordynacyj-
nej Rady Miasta. Na spotkaniu wspólnie 
ustalono ostateczny przebieg granicy 
opracowania projekty w/w miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.

Tak jak na prawie wszystkich poprzed-
nich sesjach uchwalono zmiany w budże-
cie. W uzasadnieniu do uchwały czytamy: 

W miesiącu listopadzie br. proponuje 
się wprowadzić następujące zmiany (…): 

Zwiększyć plan dochodów o kwotę 
278.800,00 zł z tytułu:

– otrzymania ponadplanowych docho-
dów z różnych tytułów, przede wszystkim 
zaś z: zwiększonych wpływów z US – po-
datek od spadków i darowizn oraz PCC 
(22.484,90 zł), zwiększonych wpływów z 
opłaty skarbowej (7.000,00 zł), odszkodo-
wań z firm ubezpieczeniowych (15.842,00 
zł), kar umownych (100.000,00 zł} oraz 
innych bieżących dochodów miasta, a 
ponadto z otrzymanych wpływów z bu-
dżetu UE na dwa realizowane projekty 
bieżące tj. ,,Łowcy naukowych przygód" 
– 58.059,60 zł oraz „Kreatywna ergotera-
pia w działalności DPS-u” – 4.018,50 zł.

– Uplanowienia dochodów ze sprzeda-
ży obiadów dla pracowników przedszkoli 
(P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7) na łączną 
kwotę 5.500,00 zł.

Ostatnia sesja w tym składzie.                                                          Fot. M. Niemiec

Po zakończeniu obrad przewodniczący RM Artur Kluz dziękował za współpracę radnym, 
prezesom spółek miejskich, dyrektorom miejskich instytucji, pracownikom urzędu 
miasta, przewodniczącym zarządów osiedli, radnej powiatowej Annie Suchanek oraz 
burmistrzowi Ireneuszowi Szarcowi (na zdjęciu) i Magdalenie Fober (również na 
zdjęciu), prowadzącej w ratuszu Biuro Rady Miasta.                         Fot. M. Niemiec

8 listopada odbyła się ostania 41. sesja Rady Miasta Ustroń VII kadencji. Obecnych 
było 13 radnych, obrady prowadził przewodniczący rady Miasta Artur Kluz. Radni 
kadencji, która kończy się 16 listopada, podjęli 12 uchwał, a ostatnią z nich było 
uchwalenie tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Ustroniu. 

(cd. na str. 11)
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NIE SPOCZNĄ NA LAURACH

Podczas gali przenikały się wątki Naro-
dowego Święta Niepodległości z uhonoro-
waniem ludzi wyjątkowych, zasłużonych 
dla naszej małej ojczyzny. W roku 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę, uroczystość miała szczególnie 
podniosły charakter, a prowadziła ją Julia 
Raszka. Powitała sekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej Stanisława Szweda, senatora RP 
Tadeusza Kopcia, eurodeputowanego Jana 
Olbrychta, radnych Sejmiku Województwa 
Śląskiego – wiceprzewodniczącą Sylwię 
Cieślar i Danutę Kożusznik, przewodniczą-
cego Rady Euroregionu Śląsk Cieszyński 
wójta Jasienicy Janusza Pierzynę, rodaków 
z drugiej strony Olzy, a wśród nich przed-
stawicieli Kongresu Polaków, Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego oraz 
Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej, 

przedstawicieli Uniwersytetu Śląskie-
go, instytucji nauki, kultury i sztuki oraz 
sektora pozarządowego i gospodarczego  
z obu stron granicy, przedstawicieli me-
diów oraz sponsorów: Mokate i Ustronian-
ki z Ustronia oraz Mondelēz International 
Production z Cieszyna i Trumpf-Mauxion 
Chocolates ze Skoczowa. W sposób szcze-
gólny witano wójtów, burmistrzów, zarząd 
powiatu cieszyńskiego, przewodniczących 
rad gmin oraz powiatu, a także laureatów 
cieszynianek z lat poprzednich i tego-
rocznych. 

Wystąpienie prezesa Zarządu Stowa-
rzyszenia Samorządowego Ziemi Cie-
szyńskiej, starosty powiatu cieszyńskiego 
Janusza Króla nie mogło nie dotknąć 
istoty polskości na Śląsku Cieszyńskim 
w kontekście nie 123-letniego, ale ponad 
600-letniego funkcjonowania bez polskiej 

Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, które powstało w miejsce Związku 
Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, tradycyjnie 11 listopada organizuje w Teatrze im. 
A. Mickiewicza w Cieszynie Uroczystą Sesję Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, na 
której osoby szczególnie zasłużone honorowane są Srebrnymi oraz Honorową Złotą 
Cieszynianką. 

państwowości. Jest to fenomen i zasługa 
wybitnych ludzi, w których urodzajna jest 
ta ziemia, jak mówił Gustaw Morcinek.  
W części artystycznej wystąpił Chór Uni-
wersytetu Śląskiego w Cieszynie „Harmo-
nia” pod dyrekcją Izabelli Zieleckiej-Panek, 
pełniącej funkcję dyrygenta oraz dyrektora 
artystycznego od 1998 roku, zespół tańca 
żydowskiego i izraelskiego „KLEZMER”, 
jeden z czterech podobnych w kraju, gru-
pa tańca nowoczesnego „Perły”, na co 
dzień trenująca w Studio Tańca RELEVÉ  
w Cieszynie, a na koniec Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny 
Marcinkowej. Przerwa minęła przyjem-
nie na rozmowach w kuluarach, bardziej 
lub mniej spodziewanych powitaniach  
i degustacji specjałów ufundowanych 
przez sponsorów. 

W drugiej części na ekranie wyświetlano 
prezentację kandydatów, a następnie bur-
mistrz lub wójt oraz przewodniczący rady 
miasta lub gminy odczytywali nazwisko 
laureata i jego najważniejsze zasługi dla 
lokalnej społeczności. Po Brennej, Chy-
biu, Cieszynie, Dębowcu, Goleszowie, 
Hażlachu, Istebnej, Jaworzu, Skoczowie, 
Strumieniu, a przed Wisłą, Zebrzydowica-
mi i Powiatem Cieszyńskim przyszła kolej 
na Ustroń. Przy mikrofonach stanęli: bur-
mistrz Ireneusz Szarzec i przewodniczący 
RM Artur Kluz, informując, że Srebrną 
Cieszyniankę 2018 otrzymał Zbigniew 
Niemiec – grafik, fotografik, autor pla-
katów, znaków graficznych, ekslibrisów, 
współzałożyciel wiślańskich Brzimów, 
członek Stowarzyszenia Twórczego „Brzi-
my” w Ustroniu, Rady Muzealnej Muzeum 
Ustrońskiego, twórca maskotki Wisły – Wi-
ślaczka i autor plakatów Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej, a także autor winiety Gazety 
Ustrońskiej i redaktor w pierwszym okresie 
jej ukazywania się, autor dekoracji Ustroń-
skich Dożynek, ustroniak z urodzenia i wy-
boru, lokalny, śląsko-cieszyński patriota. 

Tradycją Cieszynianek jest wręczanie 
złotego lauru za całokształt działalności  
i w tym roku w ten sposób uhonorowano 
Halinę Szotek. „Nareszcie” – dało się 
słyszeć tu i ówdzie. Zasługi laureatki  
w dziedzinie badań, upowszechniania  
i promowania historii regionu są nieza-
przeczalne i tak znane jak cięty język hi-
storyczki oraz jej emocjonalny stosunek do 
badanych zdarzeń, nie wpływający jednak 
na ich wartość. Statuetkę wręczył starosta 
Król i burmistrz Cieszyna Ryszard Macura, 
a Halina Szotek podzieliła się z zebranymi 
refleksjami. Przypomniała słowa swojego 
profesora, że ludzie dzielą się na docentów 
i do roboty. Ona sama zawsze należała do 
tych drugich, bo taką postawę wpoili jej 
nauczyciele. Wspomniała też ludzi, któ-
rzy odgrywali decydującą rolę w dziejach 
Polski w roku 1918 i później, podczas 
wojny polsko-czeskiej. Podkreślała, że 
było wśród nich bardzo wielu nauczycieli. 
Halina Szotek w imieniu wszystkich lau-
reatów zaznaczyła, że nikt nie zamierza 
osiąść na laurach, a po swoim wystąpieniu 
zebrała owacje na stojąco. Uroczystość 
rozpoczął hymn Polski, a zwieńczył hymn 
ziemi cieszyńskiej „Ojcowski dom”, który 
razem z artystami i laureatami śpiewała 
cała publiczność.                              (mn)

Urodzinowe i rodzinne warsztaty ceramiczne w Muzeum Ustrońskim. 

Laureatem Srebrnej Cieszynianki 2018 został Zbigniew Niemiec.      Fot. M. Niemiec

Laureaci, artyści i publiczność zaśpiewali „Ojcowski dom”.                     Fot. M. Niemiec
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Nie przeżyła się formuła uroczystych 
akademii, były pieśni, wiersze i odczyty.  
W Szkole Podstawowej nr 6 dowiedzie-
liśmy się, że akademię przygotowała na-
uczycielka historii Katarzyna Wojtyła przy 
współpracy Dominiki Tumas. W przygoto-

(cd. ze str. 1)

Szkoła Podstawowa nr 2

KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY!
wanie zaangażowanych było więcej osób, 
K. Wojtyła wymieniła Małgorzatę Rymorz 
(oprawa muzyczna), Jolantę Postrzednik 
(dekoracje), Gustawa Chraścinę (sprawy 
techniczne), polonistkę Monikę Bitner 
(przygotowanie recytacji). Na akademii 

obecni byli przedstawiciele władz: Anna 
Rottermund, wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Ustroń, radna Jolanta Hazuka, Mag-
dalena Kozłowska, inspektor ds. oświaty  
i organizacji pozarządowych Urzędu Mia-
sta Ustroń, ks. Maciej Jenkner, proboszcz 
parafii rzymskokatolickiej w Nierodzimiu, 
ks. Marcin Markuzel, proboszcz parafii 
ewangelicko-augsburskiej w Bładnicach. 
Program artystyczny zaprezentowali ucz-
niowie klas szóstych oraz chór szkolny 
„Wiolinki”, Hymn Polski cała szkolna 
społeczność zaśpiewała o godz. 11.11. 

Ponieważ w dniu samego Narodowego 
Święta Niepodległości dzieci nie były  
w szkole, właśnie ta godzina miała przy-
woływać pamiętną datę. Świętowano więc 
w piątek 9 listopada i w prawie wszystkich 
ustrońskich placówkach o godz. 11.11 za-
brzmiał Mazurek Dąbrowskiego. 

Jednak na gazetkach, akademiach i śpie-
waniu się nie skończyło. Były konkursy, 
zabawy, łamigłówki, puzzle, opowieści 
i czytanie. W Szkole Podstawowej nr 1 
uczniowie ustawili się na boisku w kształt 
flagi, a zostało to sfilmowane z drona.  
W SP-3 odbył się konkurs kulinarny, podczas 
którego przygotowywano potrawy w kolo-
rach białym i czerwonym. W tych samych 
barwach uczniowie i nauczyciele „Trójki” 
wystartowali w Biegu dla Niepodległej nad 
potokiem Jaszowiec.       Monika Niemiec 

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 6Szkoła Podstawowa nr 3

Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 2

Przedszkole nr 4 Przedszkole nr 1
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Arkady Paweł Fiedler – „Maluchem przez Afrykę”

Autor to wnuk wybitnego polskie-
go podróżnika i pisarza – Arkadego 
Fiedlera. Książka jest jego relacją  
z 3,5-miesięcznej podróży przez 
Afrykę, którą odbył fiatem 126p. Po-
nad 16-tysięcznokilometrową trasę, 
wiodącą wzdłuż Afryki Wschodniej 
od Egiptu przez Sudan, Etiopię, 
Kenię, Ugandę, Rwandę, Tanza-
nię, Zambię, Botswanę, Namibię do 
Przylądka Dobrej Nadziei w Repub-
lice Południowej Afryki przejechał  
poczciwym „maluchem”. Dopełnie-
niem tego niezwykłego dziennika są 

zamieszczone w książce fotografie, które ukazują nie tylko piękno 
przyrody, ale także nieznany nam świat afrykańskich tradycji  
i wierzeń.

Paulo Coelho  - „Hipis”

Najnowsza, autobiograficzna po-
wieść brazylijskiego autora. Paulo 
jest długowłosym, zbuntowanym mło-
dzieńcem, który pragnie zostać pisa-
rzem. Uciekając przed brazylijską dyk-
taturą wojskową w 1970 roku wyrusza 
w świat w poszukiwaniu wolności  
i sensu ludzkiej egzystencji. Książka  
o duchowej przemianie, młodzień-
czym buncie i poszukiwaniu siebie.

Szanowni Radni, 
z ciekawością oglądałam ostatnią sesję online. Chciałam zoba-

czyć, jak na koniec swojej długiej i ciekawej kadencji żegnacie się 
z nami, mieszkańcami, ze swoimi kolegami radnymi i burmistrzem 
naszego miasta. Chciałam zobaczyć, jak po żenującej kampanii 
wyborczej i nie do końca udanej kadencji (oczywiście w moim 
mniemaniu) odchodzicie z klasą. I co zobaczyłam? Człowieka bez 
kultury, bez skrupułów i z ogromnie wysokim mniemaniem o sobie. 
Wydawało mi się, że odejdziecie z kulturą i chociaż na koniec zo-
stawicie po sobie dobre wrażenie, ale jedyne, co mogę powiedzieć, 
ja która głosowałam na Was w zeszłych wyborach, radni, byli 
i obecni Wspólnie dla Ustronia, to tyle, że – cytując słowa jednej 
z Waszych jeszcze niedawnych radnych – jestem rozczarowana.                 

Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

LISTY DO REDAKCJI
REFLEKSJE Z KAMPANII WYBORCZEJ

Pozwolę sobie na łamach naszego tygodnika dokonać pewnego 
podsumowania ustrońskiej kampanii wyborczej, ponieważ tematy 
samorządowe miasta nie są mi obce, wręcz bliskie. 

Przykro stwierdzić, lecz nie godzi się inaczej, iż przebieg tego-
rocznej kampanii wyborczej w związku z wyborami do samorzą-
dów, przypadającymi na dzień 21 października 2018 r., nie był  
w Ustroniu powodem do dumy. Obywatele czynnie organizacyjnie 
uczestniczący w tym przedsięwzięciu odwzorowali najgorsze kanony 
mody amerykańskiej w tym zakresie. Przecież Ustroń to nie Nowy 
Jork, chociaż ma Manhatan (pisany po polsku przez jedno „t”), ani 
nawet Warszawa. Region Śląska Cieszyńskiego można porównać 
jeszcze na dzień dzisiejszy z oazą dobra i spokoju, charakteryzu-
jący się życzliwością, lojalnością, sprawiedliwością, tolerancją, 
wzajemnym wspieraniem tych, którzy na to zasługują. Można było 
odnieść wrażenie, że zażarta konkurencja oparta na pomówieniach, 
plotkach, nieprawdzie potoczyła się zgodnie z powiedzeniem „po 
trupach do władzy”. Należy przypuszczać, iż zgłoszeni pretendenci 
do zasiadania w ratuszu, ufający w rzetelność liderów, zawie-
rzyli ich dobrym intencjom, a ci wprowadzili ich niejednokrotnie  
w (być może niechciane) brudy kampanii. Po co komu ten ogromny 
blichtr – przesadne w swojej wielkości i ilości bilboardy, banery, 
ogrom plakatów na miarę wielkich aglomeracji. Czyż nie dało się 
skromniej, tak jak jeszcze niedawno? Uważam, że każdy zgłoszony 
kandydat czy to do Rady Miasta, czy na stanowisko burmistrza, 
powinien jednak ze swojego konta płacić za osobistą reklamę, ab-
solutnie nie korzystać z bogatych sponsorów, od których zostaje tym 
samym w jakiś sposób uzależniony. Dziwię się, że prawo dopuszcza 
takie metody. Zamiast konstruktywnej debaty trzech kandydatów na 
burmistrza, mieszkańcy byli świadkami nieprzewidzianych punktów 
scenariusza, które przeważyły nad meritum sprawy, wprowadzając 
pewien niesmak w atmosferę spotkania. Zostanie zapamiętana jako 
wydarzenie nieprofesjonalne, niedemokratyczne, gdzie najważniej-
sze było prawie półgodzinne tłumaczenie nieobecności jednego 
z kandydatów oraz ograniczenie pytań z sali do pięciu, a potem 
odebranie głosu publiczności. Na kilka dni przed wyborami, na 
facebooku zostały zamieszczone agresywne paszkwile (w skrzynkach 
pocztowych również) próbujące zniszczyć opinię głównie przywódcy 
KWW „Projekt Ustroń” i naruszyć wiarygodność jego programu 
wyborczego. Nieładnie – to mało powiedziane! Gdzie byli ustępujący 
radni zasiadający w Radzie Miasta wcześniej? Dlaczego zgodnie ze 
swoimi kompetencjami nie dokonali rozliczeń w czasie kadencji, jeśli 
zarzuty byłyby prawdą? Ustroniacy swoim głosowaniem udowodnili, 
że nie są naiwniakami, lecz mądrymi, rozważnymi ludźmi. Dali do 
zrozumienia kto im się nie podoba, nie akceptują jego polityki, po 
prostu jest tutaj do rządzenia niechciany. Druga debata pomiędzy 
dwoma kandydatami na burmistrza już od początku ustalania jej 
terminu była zaskakująca. Kandydaci licytowali się niepotrzebnie 
o datę przebiegu i prowadzących. Natomiast sama debata, po 
dojściu do porozumienia jej bohaterów, odbyła się bez zbędnych 

uszczypliwości, spokojnie, dyplomatycznie, konstruktywnie, z klasą. 
Scenariusz tym razem przewidział pytania z sali, które trwały 30 
minut, więc nikt nie miał pretensji o ograniczenie tej ważnej dla 
słuchaczy części. I tak powinno było być wcześniej.

Drodzy Krajanie, bardzo sensowny, choć kontrowersyjny, fran-
cuski polityk Georges Danton dawno temu powiedział: „Rewolucja 
pożera własne dzieci”i to idealnie sprawdziło się nawet na naszym 
małym podwórku. Gratulując nowemu burmistrzowi – elektowi 
Przemysławowi Korczowi wyboru w wyniku II tury w dniu 4 li-
stopada br., jak również wcześniej wyłonionym radnym do Rady 
Miasta na kadencję 2018-2023, apeluję o rozwagę w podejmowaniu 
wszelkich działań i decyzji. Godnym wzorem do naśladowania niech 
będzie nasz dotychczasowy burmistrz Ireneusz Szarzec, którego 
dużo osób żałuje, że nie zechciał dalej pracować na rzecz swojej 
małej ojczyzny. A że był bardzo dobrym, doświadczonym, uczciwym 
gospodarzem w Ustroniu przez 20 lat, niech świadczy wynik wybo-
ru do Rady Powiatu jako przedstawiciela KWW „Ruch dla Ziemi 
Cieszyńskiej” – 2007 głosów (II miejsce z różnicą 1 głosu). To przy-
zwoity człowiek, nie pchający się na afisz, skuteczny, kompetentny, 
znający samorząd jak własną kieszeń. I takiego w dalszym ciągu 
Ustroń potrzebuje. Ze strony mieszkańców należą się Panu, Panie 
Burmistrzu, wyjątkowe słowa podziękowania za to, że głównie za 
Pana sprawą oraz Pańskiej ekipy Urzędu Miasta jako władzy wy-
konawczej, jak również podległych zakładów budżetowych, Ustroń 
przez te lata stawał się coraz piękniejszym miastem i kurortem, 
podobającym się nam, wczasowiczom, turystom i kuracjuszom. 
Niechaj to będzie dla Pana ogromną satysfakcją wbrew, być może, 
opinii pojedynczych przeciwników. Przecież „jeszcze się taki nie 
urodził, aby wszystkim dogodził”. 

 Ludzkość jest coraz bardziej zmanierowana i uboga w swoim 
postępowaniu i mniemaniu o liczących się tylko pieniądzach, władzy, 
pójściu nieuczciwym przebojem przez życie, a ono jest takie kruche 
i krótkie. Tyle mamy w ostatnim czasie przykładów, że obojętnie  
w jakim wieku, z jakim wykształceniem, zajmowanym stanowiskiem 
czy bogactwem, dziś się żyje, jutro zaczyna chorować, potem się 
bezpowrotnie odchodzi, nic ze sobą nie zabierając. I tym niezbyt 
optymistycznym akcentem kończę swoje rozważania licząc na to, 
że trafią one do sumień wielu, których dewizą jest tylko kariera 
polityczna, zaszczyty i wielka kasa.                          Elżbieta Sikora

*   *   *
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2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 478.800,00 zł z tytułu:
– Przeznaczenia kwoty 475.800,00 zł na wynagrodzenia dla 

nauczycieli w związku z wypłaceniem podwyżek, których nie 
uwzględniono w planowaniu budżetu, a także zwiększenia mini-
malnego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników admi-
nistracji i obsługi w placówkach oświatowych, ponadto z tytułu 
wypłacenia dodatkowych odpraw nauczycielom odchodzącym z 
gimnazjów, jak również wynagrodzeń przez okres 6 miesięcy dla 
nauczycieli, którzy przeszli w stan nieczynny, oraz wynagrodzeń 
dla nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych. Do-
datkowo wzrost wynagrodzeń w oświacie wynika z utworzenia 
dodatkowych 20 etatów nauczycielskich, zwiększenia ilości go-
dzin ponadwymiarowych, zatrudnienia dodatkowych nauczycieli 
wspomagających w oddziałach integracyjnych oraz uzyskania 
wyższego awansu zawodowego nauczycieli.

– Przeznaczenia kwoty 3.000,00 zł na zakup środków żywności 
w Żłobku Miejskim.

3) Dokonać przeniesień w pIanie wydatków: 
– kwoty 8.000,00 zł ze środków pozostałych po zrealizowaniu 

zadania pn.: „Opracowanie operatu uzdrowiskowego” na po-
krycie kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem 
odpadów w związku z zastosowaniem ulgi z tytułu posiadania 
Karty Dużej Rodziny,

– kwoty 223.580,00 zł pochodzącej z: dotacji dla szkoły pod-
stawowej niepublicznej ZDZ w związku z zmniejszeniem ilości 
uczniów pobierających naukę (46.000,00 zł), zadania inwesty-
cyjnego pn.: „Modernizacja obiektu SP-2” w związku z nieza-
kwalifikowaniem się do dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia 
gabinetu stomatologicznego w SP-2 (105.530,00 zł), otrzymanej 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki ostatniej transzy refundacji 
wydatków związanych z „Rewitalizacją wielofunkcyjnego kom-
pleksu” (72.050,00 zł) na pokrycie skutków finansowych zmian 
w oświacie gminnej na przestrzeni 2018 r. (wynagrodzenia dla 
nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach i przedszkolach).

– kwoty 34.000,00 zł z następujących zadań inwestycyjnych 
pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy 

ul. Cieszyńskiej V i VlI” (4.000,00 zł), „Przebudowa budynku 
wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 – projekt” (4.000,00 
zł), „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 
58 – projekt” (3.000,00 zł), ,,Modernizacja budynków komu-
nalnych” (23.000,00 zł) na przedsięwzięcie wieloletnie pn.: 
,,Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej” w związku 
z koniecznością dokończenia sieci wodociągowej hydrantowej 
dla budynku socjalnego celem jego odbioru.

4) Zwiększyć plan przychodów z tytułu kredytów o kwotę 
200.000,00 zł w związku z koniecznością sfinansowania zwięk-
szonego deficytu budżetowego wynikające go z informacji 
otrzymanej w październiku br. z CUW o konieczności sfinanso-
wania skutków zmian wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 
824.000,00 zł.

Jako konsekwencją podjętej uchwały o zmianach w budżecie, 
uchwalono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
Ustroń. 

Kolejna uchwała dotyczyła określenia wysokości stawek po-
datku od środków transportowych na 2019 rok. Radni zdecydo-
wali, że stawki podatku pozostaną na poziomie z roku 2018, gdyż 
mieszczą się w widełkach stawek minimalnych i maksymalnych 
ustalonych przez Ministra Finansów. Zaproponowane stawki 
uwzględniają preferencyjne stawki dla pojazdów posiadających 
certyfikat Euro, gdyż te są mniej szkodzą środowisku. 

Radni podjęli uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek 
opłat. Osoby, które segregują śmieci płacić będą w 2019 roku 
14,40 zł od osoby miesięcznie, a niesegregujący – 24,50 zł. 
Wcześniej burmistrz Ireneusz Szarzec informował o wynikach 
konsultacji społecznych, z których w kontekście uchwały śmie-
ciowej nikt nie skorzystał, nie wpłynęły żadne wnioski i protesty. 

Kolejną uchwałą wprowadzono częściowe zwolnienie z opłaty 
rodziny, które posiadają Kartę Dużej Rodziny, przysługującą 
we przypadku wychowywania trojga i więcej dzieci. W tych 
rodzinach opłata za odpady wynosić będzie miesięcznie od 
osoby 9,40 zł (wzrost o 1,40 zł w stosunku do 2018 r.). Zwol-
nienie przysługuje tylko w tych domach, w których śmieci są 
segregowane. 

Zdecydowano też o odstąpieniu od trybu przetargowego i wy-
najmie stawów miejskich Towarzystwu Wędkarskiemu „Ustroń”, 
ustanowiono służebność przechodu i przejazdu po gruncie gmin-
nym przy ul. Bażantów na rzecz osoby prywatnej oraz służebność 
przesyłu na działkach miejskich przy ul. Cieszyńskiej i przy ul. 
Leśnej na rzecz Tauronu.                                Monika Niemiec

(cd. ze str. 7)

12 OSTATNICH 
UCHWAŁ

     Strzał łaski, czyli jak w Ustroniu strzelano

Jakież było moje wzburzenie, kiedy w 42 numerze Gazety 
Ustrońskiej przeczytałam artykuł „Strzał Łaski” i wyjaśnienia 
prezesa Koła Łowieckiego „Jelenica”, który nie widział nic 
niewłaściwego w zastrzeleniu jelenia na oczach ludzi. Może 
uważa tak jak Janusz Steliński: „Nigdy nie żałujmy kul na strzał 
łaski”. Dobrze, że dla oszczędności kul nie dobił postrzałka no-
żem, za co w imieniu jelenia jestem mu bardzo wdzięczna. Jeżeli 
wykonuje się „strzał łaski” w pobliżu domu wczasowego, należy 
wziąć pod uwagę to, że w okolicy będą także przypadkowe osoby, 
w tym dzieci, które będą zmuszone na to patrzeć. Ja sama będąc 
dzieckiem  byłam świadkiem  sytuacji, którą myśliwy uznał za 
całkiem normalną. Okrucieństwo, które wtedy zobaczyłam zde-
terminowało mój stosunek do myślistwa jako bestialstwo.

Oczywiście myślistwo ubiera się w oprawę teatralną i obrzędy, 
jak np. pokot, czyli ułożenie zabitej zwierzyny na gałązkach drzew 
iglastych, a Prawo Łowieckie nawet mówi, że  należy odegrać 
hejnał na cześć zabitych zwierząt. A tak naprawdę w całym 
polowaniu chodzi nie o to, żeby zabić tylko o to, aby ranić. Kto 
z myśliwych potrafi wykonać strzał aby zabić od razu? Najlepiej 
by było walnąć w kręgosłup lub w głowę. Ale przecież w głowę 
się nie strzela, bo można uszkodzić trofeum i co potem myśliwy 
powiesi na ścianie? O katalogu trofeów już nawet nie będę wspo-

minać. A jeżeli zwierz jest ranny w płuca, żołądek lub ma urwaną 
nogę, to może przebiec jeszcze bardzo daleko (o czym mówią 
wszystkie podręczniki dotyczące łowiectwa Janusza Stelińskiego).

Teraz  dużo się mówi i pisze o etyce myśliwego. Wprowadzono 
odpowiednie przepisy kiedy, jak, gdzie i do kogo można strzelać. 
Są dokładne wytyczne dotyczące organizacji polowań indywidu-
alnych i zbiorowych tylko szkoda, że zwierzęta nie czytały tych 
przepisów. Konia z rzędem dla organizatorów tych polowań, je-
żeli wszystkie przepisy prawa w trakcie polowania są zachowane.

Półtora roku temu na ul. Katowickiej II została potrącona 
łania w wysokiej ciąży. Leżała w przydrożnym rowie. Na miejscu 
oczywiście zjawił się myśliwy i wyraził opinię, że „strzału łaski” 
nie wykona bo w pobliżu są zabudowania. To jak to jest, że raz 
można strzelać, a w innej sytuacji nie? Zaznaczam, że miejsce 
było ustronne i mało widoczne nawet z drogi. Może chodzi o to, 
czy światkiem jest jakiś obrońca zwierząt, tzw. „oszołom”, czy 
myśliwemu wydaje się, że jest sam i może robić co chce? Łania 
z ul. Katowickiej miała więcej szczęścia, bo została uśpiona 
i spokojnie odeszła. Ale przez to nie była wartościowym towarem, 
bo nie można jej było oddać do skupu.

Gdyby jeleń z Zawodzia został uśpiony, nie wywołało by to 
takich kontrowersji, no ale przynajmniej myśliwy zarobił trochę 
pieniędzy, bo efekt polowania na pewno trafił do punktu skupu, 
a dumny myśliwy powie, że środki uzyskane ze sprzedaży mięsa 
przeznaczy na dokarmianie zwierząt w lesie.

I tak koło się zamyka.
Tym listem chcemy się przeciwstawić zabijaniu dla zabawy.

Alicja Cieślar i wolontariusze Stowarzyszenia 
Przyjaciół Zwierząt „AS” Animals Securiyty 

LIST DO REDAKCJI
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PODAJEMY 
POMOCNĄ DŁOŃ

W zeszłym roku byłam do tej nagrody no-
minowana, w tym natomiast otrzymałam 
ją w kategorii „Współpraca” za wrażli-
wość na potrzeby osób wykluczonych 
społecznie i systematyczną współpracę  
z diecezjalnym Caritas. Nasza fundacja 
św. Antoniego otrzymała już dwa Dzbany 
św. Jana Kantego w każdej kategorii, co 
potwierdza sens jej działania. Zawsze 
będą w naszym społeczeństwie osoby, 
którym należy pomóc, wesprzeć. Tak 
naprawdę to nagroda należy się wszyst-
kim członkom fundacji zaangażowanym  
w pomoc najbardziej potrzebującym, bo 
jest to praca zespołowa i nagroda jest 
również dla nich. 
Wolontariat to działanie z potrzeby 
serca. Czy ludzie chętnie włączają się 
w taką działalność?
 Można powiedzieć, że tak, chociaż wciąż 
zapraszamy do współpracy ludzi dobrej 
woli. Szukamy osób, które chciałyby się 
bezinteresownie zaangażować w pomoc 
innym. Chcemy rozwijać programy po-
mocowe. W tej chwili wydajemy żywność 
z programu operacyjnego Pomoc żyw-
nościowa 2014-2020 z Banku Żywności, 
z którego korzysta w Ustroniu około 450 
osób. Współpracując z Tesco możemy 
liczyć na różne produkty, które raz, że 
się nie marnują, dwa – są przeznaczane 
dla potrzebujących. To rzeczywiście duża 
pomoc dla naszej kuchni, która codziennie 
wydaje obiady. Dobrze by było, żeby inne 
firmy handlowe w Ustroniu przyłączyły 
się i wspierały ubogich nie marnując 
żywności.
W czym jest problem, że inne markety 
nie chcą włączyć się w tę pomoc?
 Od dawna zabiegaliśmy o rozwiązanie 
tego tematu, ale był to problem złożony. 
Nie było jeszcze takiej ustawy. Teraz 
są przepisy mówiące o nie marnowaniu 
żywności i przekazywaniu jej różnym 
organizacjom, które potrafią zagospo-

darować produkty w sposób właściwy. 
Świadomość społeczeństwa wzrasta  
i liczymy na współpracę z innymi. Inną 
kwestią jest odbiór tej żywności – póki co 
prywatnymi samochodami przewozimy 
ją do fundacji. Codziennie ktoś musi być 
do dyspozycji. Jeśli chodzi o inne nasze 
działania, otwarliśmy „Szafę”, która ubie-
ra potrzebujących. Przyjmujemy rzeczy 
dobrej jakości, osoby ubogie też pragną 
wyglądać dobrze i czuć się komfortowo, 
dary przekazywane innym ludziom muszą 
pokazywać, że nam na nich zależy. Nie 
mogą to być rzeczy brudne, dziurawe, 
nadające się tylko na śmietnik. Biedny 
ma swoją godność, chcemy mu podać 
pomocną dłoń i próbować go z obecnej 
sytuacji wyprowadzić.
Jako fundacja włączacie ich także  
w różne prace, przez co mogą czuć się 
bardziej potrzebni. 
Prezes Tadeusz Browiński organizuje 
im pracę, mogą sprzątać miasto, mogą 
pomagać kucharzowi w kuchni, wyko-
nywać prace porządkowe. Chętnie się 
w te czynności angażują. Dwa razy do 
roku, współpracując z Caritasem, orga-
nizujemy pokazy kulinarne połączone  
z wykładami na temat ekonomii, prowa-
dzenia gospodarstwa domowego. Dajemy 
im szansę i uczymy przestrzegania zasad 
życia społecznego, aby w przyszłości mo-
gli odważnie sami spróbować zmierzyć 
się z przeciwnościami i godnie żyć. To, 
że znaleźli się w trudnej sytuacji, nie wy-
klucza ich ze społeczeństwa, oni czekają 
aż ktoś podejdzie do nich i powie: „Bądź 
dobrej myśli, spróbuj wstać.” 
Wspominała pani o programach, które 
chcecie rozwijać. Co na ten moment 
jest najbardziej pilnym punktem do 
zrealizowania? 
Chcemy zmierzyć się z problemem starze-
jącego się społeczeństwa. Jako fundacja 
zamierzamy otworzyć dom dziennej 
opieki dla osób starszych, samotnych. 
Wszyscy wiemy, że nasze społeczeństwo 
się starzeje, musimy zapewnić ludziom 
w podeszłym wieku odpowiednie funk-
cjonowanie, pomoc i opiekę. Do zadań 
Urzędu Miasta należy to, aby zająć się 
tym tematem. Systemowo można te 
kwestie rozwiązać, potrzeba tylko do-
brej współpracy z włodarzami miasta  
i powiatu. Ustroń się rozwija, co jest do-
bre, ale przy tym rozwoju trzeba myśleć  
o osobach starszych, zapewnić im pomoc 
środowiskową, trzeba zaopiekować się 
tymi, którzy nie mogą sami zostać w domu 
na czas nieobecności rodziny. Poza tym, 
chcemy uczyć ludzi aktywności poprzez 
różne zajęcia, spacery, nie mówiąc już  
o sportowych ćwiczeniach. Niestety, w tej 
chwili nie ma takich możliwości pozyska-
nia funduszy na budowę domu dziennej 
opieki z rządowych programów opera-
cyjnych, dlatego fundacja będzie musiała 
sama szukać źródeł finansowania. Miasto 
powinno widzieć problemy mieszkańców 
kompleksowo, bo mieszkańcy to nie tylko 
ludzie młodzi i turyści, ale trzeba zadbać 
o starszych, żeby w Ustroniu wszystkim 
żyło się dobrze.
Pani jako lokalny polityk ma pewnie 
dodatkowe atuty mogące wywierać na-

cisk na naszych lokalnych rządzących, 
aby podjęli także te, omawiane przez 
panią, tematy. 
Jako radna powiatu cieszyńskiego zaj-
muję się promocją i profilaktyką zdro-
wia oraz pomocą społeczną. Te dzia-
ły są mi bliskie, znam te problemy. 
Dla mnie bardzo ważne jest to, aby 
nam wszystkim dobrze i zdrowo tu, 
na Ziemi Cieszyńskiej, się żyło. Do-
datkowo, wkraczam już w taki wiek,  
w którym coraz bardziej rozumiem po-
trzeby osób starszych. Będąc na takim sta-
nowisku jak ja należy szukać odpowied-
nich rozwiązań, dobrze współpracować ze 
wszystkimi instytucjami odpowiedzialny-
mi za te dziedziny, wykorzystać wszystkie 
możliwości pozyskiwania pieniędzy na 
realizację projektów. 
Znamy już nowo wybranego bur-
mistrza i skład nowej Rady Miasta. 
Czy ma pani odczucia co do tego, czy 
będzie się z nowymi władzami dobrze 
współpracowało w dziedzinie pomocy 
ubogim i starszym?
Zawsze wychodzę z tego założenia, że 
wszyscy wybrani radni chcą działać jak 
najlepiej. Każda rada musi wykonywać te 
zadania, które ma powierzone ustawowo. 
To jest podstawa jej funkcjonowania. 
Trzeba się trzymać określonych wytycz-
nych. Natomiast to, jak te zadania będą 
rozwiązywane, to już zależy od rady. 
Oczywiście rozwój tak, ale w sposób 
rozsądny i zrównoważony. Osobiście nie 
jestem za tym, aby nasze miasto rozwijało 
się w jakąś ogromną aglomerację. Trzeba 
dbać o to, co mamy i starać się utrzy-
mywać to we wzorcowej kondycji. Na 
wszystko potrzebna jest dobra strategia 
i priorytety a przede wszystkim finanse. 
Wychodzę zatem z założenia, że tyle ile 
potrafimy zrobić, róbmy to dobrze, z po-
żytkiem dla mieszkańców i odwiedzają-
cych nasz piękny Ustroń. Liczę na dalszą 
dobrą współpracę nowego burmistrza  
i nowej Rady Miasta.
Proszę powiedzieć jak pani potrafi 
łączyć z jednej strony pracę radnej,  
z drugiej działanie na rzecz fundacji? 
Czy jest to, z technicznego punktu wi-
dzenia, trudne?
Zawodowo jestem już na emeryturze  
i staram się aktywnie wypełniać wolny 
czas nie zaniedbując rodziny i przy-
jaciół. Zadania, które realizuję jako 
radna, pokrywają się z wolontariatem 
w fundacji, zatem godzę to. Nie chodzi 
mi o samozadowolenie, ale o prawdziwe 
rozpoznanie potrzeb ubogich. Zawsze 
interesowały mnie te tematy, staram się 
szukać dobrych rozwiązań. To mnie tylko 
mobilizuje do pracy. Teraz zostałam wy-
brana na 3. kadencję do Rady Powiatu, 
dlatego dalej będę walczyć o godny byt 
dla potrzebujących. 
Czy nagroda Caritas jest takim dodat-
kowym motorem napędowym w tym 
działaniu?
Z pewnością tak. Dla całej fundacji to 
dodatkowy bodziec do dalszej pracy na 
rzecz ubogich i wykluczonych społecznie 
osób. 
Dziękuję za rozmowę.  
           Rozmawiała: Agnieszka Jarczyk

Anna Suchanek.                   Fot. A. Jarczyk

(cd. ze str. 1)
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Podczas ubiegłorocznego lata na ła-
mach Gazety Ustrońskiej ukazał się 
wywiad z Pawłem „Chvaściem” Chwast-
kiem. Ustroński artysta opowiedział 
wówczas o swoich marzeniach, muzycz-
nych inspiracjach, projekcie „dźwięko-
woSCI”, a także o pracach nad nową 
płytą. Dziewiątego listopada, czyli ponad 
rok od publikacji tego wywiadu, docze-
kaliśmy się końca tej pracy, ponieważ 
to właśnie w zeszłym tygodniu odbyła 
się oficjalna premiera płyty. Patrząc na 
okładkę tej płyty warto odpowiedzieć na 
dwa nasuwające się pytania:

CO TO JEST 
NEW CONCEPT?

New Concept to zespół powołany 
specjalnie przez Pawła Chwastka do re-
alizacji prac nad tą płytą, w skład którego 
wchodzi Estera Tomaszko, Patryk Sobek, 
Wojciech Zubrzycki, Wojciech Selig-
man, Łukasz Sztwiertnia oraz Damian 
Antoniuk. Celem zespołu było zerwanie  
z kategoryzacją muzyki na gatunki  
i nurty, a ich twórczości opierać się ma 
głównie na radości z samego tworzenia  

PŁYTA JUŻ JEST!

i miłości do muzyki. Płyta jest istną mie-
szanką i kompilacją bogatych muzycz-
nych doświadczeń wszystkich członków 
zespołu, dzięki czemu problemy zawarte 
w utworach rozpatrywane są z różnych 
perspektyw i spojrzeń.

CO TO JEST 
UPGRADE?

„Upgrade” to płyta, która opowiada 
miedzy innymi o szczęściu, przyjaźni  
i towarzyszących jej wartościach, o po-
szukiwaniach natchnienia i motywacji, 
pogoni za pieniędzmi, o zmieniającym 
się świecie, a także o przemijającym cza-
sie. Jednym słowem można powiedzieć, 
że krążek ten opowiada o otaczającym 
nas świecie oraz o tym, jak się w nim 
odnaleźć, by móc się dalej każdego dnia 
uśmiechać i cieszyć się życiem. 

                               Arkadiusz Czapek

LKS Bełk - KS Kuźnia Ustroń - 3:0

1 LKS Czaniec 14 35 28:7
2 LKS Bełk 15 30 27:18
3 KS Kuźnia Ustroń 15 29 31:15
4 LKS Drzewiarz Jasienica 15 29 29:13
5 MKS Czechowice-Dziedzice 15 24 25:17
6 Tyski Sport II S.A. 14 24 27:20
7 KS Polonia Łaziska Górne 15 23 20:14
8 GKS Radziechowy-Wieprz 15 18 17:16
9 KS Unia Racibórz 15 18 19:19
10 MKP Odra Centrum Wodzisław 15 18 21:16
11 LKS Goczałkowice 14 16 16:20
12 GKS Dąb Gaszowice 15 16 19:38
13 LKS Wilki Wilcza 15 15 20:26
14 TS Podbeskidzie II BB S.A. 15 13 20:32
15 KS Spójnia Landek 14 9 10:22
16 KS Płomień Połomia 15 4 10:46

W 15 kolejce IV ligi do najcieka-
wiej zapowiadającego się meczu doszło  
w Bełku, gdzie miejscowy Decor mierzył 
się z zajmującą drugie miejsce w ligowej 
tabeli Kuźnią Ustroń. Podopieczni tre-
nera Mateusza Żebrowskiego byli przed 
tą kolejką jedynym zespołem, który do 
tej pory jeszcze nie przegrał na wyjeź-
dzie i co oczywiste, wszyscy związani  
z ustrońską Kuźnią liczyli na podtrzyma-
nie tej wspaniałej passy. Pierwsze minu-
ty spotkania były niezwykle spokojne,  
a kibice na pierwsze trafienie musieli 
czekać do 28 minuty. Niestety powody 
do radości mieli wówczas tylko i wy-
łącznie sympatycy Decoru, ponieważ 
Piotr Groborz uderzeniem z narożnika 
pola karnego pokonał strzegącego bramki 
Kuźnia Michała Skocza. Zdobyta bramka 
nie wprowadziła rozluźnienia w szeregi 
zespołu z Bełku, ponieważ nie minęło 
120 sekund, a Kuźnia przegrywała już 

różnicą dwóch bramek. Tym razem spo-
sób na Skocza znalazł Damian Olczak, 
który nie zmarnował sytuacji sam na sam 
z bramkarzem Kuźni. Kolejna bramka 
padła w 43 minucie. Niestety po raz 
trzeci w tym spotkaniu powody do ra-
dości mieli tylko i wyłącznie sympatycy 
Decoru Bełk. Autorem trzeciego trafie-
nia był Wojciech Rasak i śmiało można 
powiedzieć, że był to kwadrans, który 
wstrząsnął podopiecznymi trenera Ma-
teusza Żebrowskiego. W drugiej połowie 
to ustroniacy dłużej utrzymywali się przy 
piłce oraz częściej i groźniej atakowali, 
jednak defensywa miejscowych nie dała 
się ani razu pokonać. Warto zaznaczyć, 
że w końcówce spotkania na boisku 
pojawił się Alan Cieślar. Dla zawodnika 
urodzonego w 2002 roku był to debiut  
w seniorskiej drużynie.

Kuźnia wystąpiła w składzie: Michał 
Skocz - Konrad Pala, Anton Fizek, Ar-

kadiusz Trybulec (od 60. minuty Damian 
Madzia), Arkadiusz Jaworski (od 85 
minuty Alan Cieślar), Dariusz Rucki, 
Konrad Kuder, Bartosz Iskrzycki (od 75 
minuty Michał Greń), Jakub Waliczek (od 
60 minuty Adrian Sikora), Maksymilian 
Wojtasik, Michał Pietraczyk.

                              Arkadiusz Czapek

WYJAZDOWA PORAŻKA
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www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY - USTROŃ. (33)854-53-98.

KOMANDOR - Cieszyn, ul. 
Stawowa 27 - szafy, garderoby, 
zabudowy wnęk z drzwiami prze-
suwanymi i nie tylko... Zamów 
bezpłatny pomiar. RATY 0% 728-
340-518, (33)854-22-57. www.
komandor.pl

Bilety autokarowe, lotnicze, pro-
mowe. Mea Travel, Ustroń, ul. 
Rynek 3.(33)444-60-40.

Bagażówka - przeprowadzki + 
ekipa. Usługi transportowe. 601-
478-108.

Mieszkanie na wynajem. 515-
286-714.

Spawanie plastików, Ustroń, ul. 
Obrzeżna 9. 501-444-534.

AMBACAR-BIS Skoczów, uży-
wane części do samochodów 
osobowych. 733-913-181. 505-
634-557.

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, schodów, desek. Mocne 
lakiery. 666-989-914.

Gabinet kosmetyczny, masaże, 
makijaże, paznokcie, zmniejszanie 
haluksów. Marzena Danel, Ogro-
dowa 6. 505-147-864. 

Stabilna firma turystyczna po-
szukuje osoby do drobnych prac 
naprawczych. 609 086 405.

Sprzedam garaż blaszak na os. 
Centrum, wym. 3,3x4,5, 10 tys. 
605 993 954.

MOUNTAIN-MED - profe-
sjonalny masaż medyczny, ta-
ping, fi zykoterapia, stacjonarnie 
i u pacjenta. Ustroń, ul. Turystycz-
na 6. 535-387-898.

Brykiet bukowy, buk suchy worko-
wany, drewno podpałkowe – kar-
tony, węgiel groszek workowany. 
(33)854-47-10.

Szukam małego mieszkania do 
wynajęcia w Ustroniu. 531-756-
965.

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

 15-16.11  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
17-18.11  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
19-20.11  Na Zawodziu      ul. Sanatoryjna 7    tel. 854-46-58
21-22.11  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
23-24.11  Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1    tel. 856-11-93
25.11      Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-23.00. 

DYŻURY APTEK

45/2018/4/R

15.11. 16.15 Prelekcja Andrzeja Wojcieszka „Dlaczego 
  Polki umierają na raka szyjki macicy?” 
  Czytelnia Katolicka
16.11. 16.15 Wykład Andrzeja Georga „Drogi rozprzestrze-
  niania się kultu św. Klemensa w średniowiecz-
  nej Europie”, Czytelnia Katolicka 
16.11. 18.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: „Legendy Mu-
  zyczne: Zbigniew Wodecki”,MDK „Prażakówka”
17.11.   0.00 Ekstremalny Bieg Górski „Piekło Czantorii”
  Kolej Linowa Czantoria 
18.11. 10.30 Jubileusz 120-lecia Ustrońskiego Chóru Ewan-
  gelickiego, kościół ap. Jakuba Starszego
18.11.  18.00 Film „Sportowiec mimo woli”, Kino Uzdrowi-
  sko (bilet 7 zł) 
21.11. 17.00 „Ekumenizm na Śląsku Cieszyńskim – po-
  zytywy i negatywy” - wykład ks. prof. Józefa
  Budniaka,  MDK „Prażakówka”
23.11. 18.00 Mind Bowing – program muzyczno – kabareto-
  wy w wykonaniu zespołu The ThreeX, MDK 
  „Prażakówka” (bilet 25 zł)
24.11. 10.00 Bieg „Górska masakra”, Kolej Linowa Czantoria
28.11. 17.00 Promocja książki Joanny Jurgały-Jureczki pt.
  „Kossakowie. Biały mazur”, czytelnia MBP
30.11. 12.00 Dzień pamięci Oddziału AK „Czantoria”,
  Kolej Linowa Czantoria

Gzie jest kotek?                                                          Fot.  M. Niemiec

JEDNOGŁOŚNE NIE
Radni podjęli uchwałę o przystąpieniu naszego miasta do 

stowarzyszenia gmin powiatu cieszyńskiego. I. Szarzec przypo-
mniał, że trzy miesiące wcześniej podjęto uchwałę o likwidacji 
Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej. Gminy jednak już 
wtedy deklarowały wolę dalszej współpracy. Wszystkie gminy 
podjęły już uchwały o powołaniu stowarzyszenia gmin. Jest wiele 
płaszczyzn współpracy ponadgminnej, jak np. służba zdrowia 
czy szkoły średnie. Dodatkowo w nowym stowarzyszeniu będzie 
mógł być członkiem powiat. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę. 
Natomiast jednogłośnie nie zgodzili się na przystąpienie naszego 
miasta do Beskidzkiej Organizacji Turystycznej. I Szarzec mówił, 
że ideą BOT jest współpraca w sferze turystyki. Istniała niefor-
malna współpraca Istebnej, Szczyrku, Wisły, Brennej i Ustronia 
w ramach „Beskidzkiej 5”. Obecnie pozostałe gminy „Beskidzkiej 
5” nie decydują się na wstąpienie do BOT, choć idea tego stowa-
rzyszenia jest słuszna. Można jednak przystąpić w późniejszym 
terminie. Generalnie BOT nastawia się na sprzedaż produktów 
turystycznych. 

ZDANIEM BURMISTRZA
Takie miasto jak Ustroń, żyjące głównie z usług turystycznych 

i uzdrowiskowych, jest w pierwszej kolejności podatne na skutki 
związane z kryzysem fi nansowym, a co za tym idzie – mniej-
szymi dochodami ludności. Każdy z nas w takiej sytuacji szuka 
oszczędności, rezygnuje z pewnych usług nazywanych na Śląsku 
Cieszyńskim zbytkami. Ludzie nie wyjeżdżają na urlopy, weekendy 
spędzają w domu. Nie można sobie odmówić zakupu żywności, 
ubrania, zapłacenia rachunków, ale można nie pojechać w góry. 
Spora część naszego społeczeństwa była benefi cjentem wzrostu 
ostatnich lat, a Ustroń stał się bardzo popularny dla turystów, 
kuracjuszy i z tego mieszkańcy czerpali największe dochody. Na 
dzień dzisiejszy nie obserwujemy spadku ilości gości, ale w przy-
szłości możemy odczuć kryzys i zapewne tak się stanie. 

                                                                              Wybrała:(lsz)

10 lat temu - 6.11.2008 r.

*  *  *
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) bankowa przedpłata, 8) odgłos silnika, 
9) narzutka na kobiece ramiona, 10) domek z piernika, 
12) zwis męski, 14) miasteczko nad Dunajcem, 15) znak 
szczególny na ciele, 16) dodatek do wędki, 19) zwieńcze-
nie wieży, 22) najpospolitszy ptak Europy, 23) dzielnica 
Warszawy, 24) w ekwipunku turysty.
PIONOWO: 2) cenna na kobiecej szyi, 3) raptus – ner-
wus, 4) jabłko lub gruszka, 5) pędzi na sygnale, 6) istotne 
kwestie, 7) zepsute jajo, 11) sąsiadują z Nierodzimiem, 
13) odszczepieńcy, 17) mała Zuzanna, 18) octowy lub 
żrący, 20) imię męskie, 21) lek przeciwbólowy. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 23 listopada. 

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 43

NOWY BURMISTRZ
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Władysław 

Chwastek z Ustronia, ul. Wantuły. Zapraszamy do redakcji.

K R Z Y Ż Ó W K A

Nie taki dawny Ustroń, 2007 r.                                          Fot. W. Suchta

* Wysyłając rozwiązanie krzyżówki zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu. Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych 
jest Gazeta Ustrońska z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji możesz uzyskać w redakcji Gazety Ustrońskiej.
 

45/2018/5/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

45/2018/6/R

KONSULTACJE I PRZETARGI 
7.11.2018 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Zagospodarowanie 
i odnowa terenów zieleni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Nasze 
zielone osiedle” – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni wraz 
z elementami małej architektury w obrębie os. Centrum, ul. Konopni-
ckiej oraz ul. Konopnickiej BIS /BO/ – termin składania ofert – do dnia 
15.11.2018 do godziny 10:00.
7.11.2018 r. zostały opublikowane następujące konkursy ofert:
1) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy frag-
mentu sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Lipowej w Ustroniu 
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji 
sanitarnej w mieście” – poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych 
– termin składania ofert – do dnia 15.11.2018 do godziny 10:00.
2) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji 
instalacji wody technologicznej na oczyszczalni ścieków w Ustroniu 
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne i in-
westycje na oczyszczalni ścieków” – termin składania ofert – do dnia 
15.11.2018 do godziny 10:00.
3) Ochrona bezdomnych zwierząt oraz unieszkodliwienie zwłok bez-
domnych zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2019 r. – termin składania 
ofert – do dnia 15.11.2018 do godziny 10:00.
4) Sukcesywne wyłapywanie oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami 
na terenie Miasta Ustroń w 2019 r. – termin składania ofert – do dnia 
15.11.2018 do godziny 10:00.
Więcej na: www.ustron.bip.info.pl
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SETKA NA STULECIE

– Zgłosiło się 7 sztafet, które wyruszyły 
na trasę już o godz. 8 rano. W drużynie 
miało być minimum 5 osób i tyle liczyły 
zespoły. Każda z tych 5 osób musiała 
przebiec co najmniej czyli 2,5 km. Szta-
fety obrały różne techniki, w niektórych 
pierwszy zawodnik pokonywał swój mak-
symalny dystans, potem następny i tak do 
ostatniego, a w innych biegano po 5 km 
cały czas się zmieniając. Najszybsza szta-
feta pokonała setkę w czasie 7:17:58.27, a 

Tegoroczny Bieg Legionów trwał cały dzień, dodajmy piękny, słoneczny, listopadowy 
dzień. Maciej Russek z Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta, 
który to wydział był organizatorem imprezy, zameldował się na starcie na bulwarach 
nadwiślańskich w okolicy „Utropka” już przed godz. 7. Wkrótce wystartowało 6 
sztafet. Jedna z nich kończyła bieg, gdy już było ciemno, a ja spytałam naczelnik 
wydziału Katarzynę Czyż-Kaźmierczak o rozbudowaną w tym roku formułę: 

ostatnia w czasie 9:20:12.44. Zapropono-
waliśmy sztafetę, choć nie byliśmy pewni, 
czy ktoś się zgłosi. Jesteśmy bardzo za-
dowoleni z frekwencji w tej kategorii, ale 
też w całym wydarzeniu. Zapewniliśmy 
tak liczny udział również dzięki temu, że 
zorganizowaliśmy bieg na 5 km dla mniej 
wyczynowych biegaczy. Bieg Legionów 
ma swoją tradycję i renomę, ale chcieli-
śmy dodatkowo podnieść jego rangę ze 
względu na wyjątkową rocznicę.  

Mieszkańcy naszego miasta biegli 
w trzech sztafetach, ale tylko Trzeci Pułk 
Kuracjuszy składał się z samych ustro-
niaków. Kasia Cieślar, Agnieszka Do-
magała, Dorota Greń, Andrzej Juraszek 
i Rafał Kusy zajęli 5. m. w klasyfikacji 
open i 3. m. w kategorii damsko-męskiej 
(8:31:41.22). Biegacze specjalnie na 
Bieg Legionów zamówili koszulki: biało-
-czerwone z logo miasta, nazwą zespołu 
i imionami zawodników na plecach. 

– Jesteśmy grupą przyjaciół, znamy się 
z biegania. Trenujemy w ramach klubu 
Olza Cieszyn, a dzisiaj postanowiliśmy 
wystąpić pod własnym szyldem – tłuma-
czą Dorota Greń, Kasia Cieślar i Rafał 
Kusy. – Start w Biegu Legionów z takiej 
okazji jest szczególnym doświadczeniem, 
zwłaszcza że niektórzy z nas w ogóle 
pierwszy raz startują w sztafecie. To cie-
kawa formuła, integrująca zawodników 
i ta setka ma taki symboliczny wydźwięk. 
Jesteśmy tu cały dzień, ale czego się nie 
robi dla przyjaciół, dobrych endorfin 
i Ustronia. Na co dzień bieganie dostarcza 
nam wiele przyjemności i satysfakcji. To 
czas na odprężenie, spotkanie z ludźmi, 
zdrowie i kondycję. Polecamy każdemu.  

Najwięcej zawodników zgłosiło się na 
dystans 10 km, a najszybciej pokonał go 
Kamil Czapla z Rybnika (0:33:03.86), 
najlepszy z ustroniaków był Rafał Błahut 
(36:55.05). Kolejne miejsca mieszkańców 
naszego miasta w pierwszej setce: 10. 
Paweł Zając, 22. Józef Pilch, 26. Daniel 
Suchodolski, 27. Michał Kiecoń, 29. Ra-
fał Zolich, 30. Łukasz Ząber, 38. Andrzej 
Siwczyk, 39. Szymon Szlaur, 51. Tomasz 
Łukosz, 63. Dominik Gawlas, 67. Andrzej 
Pilch, 72. Mateusz Peszyński, 80. Marcin 
Kras, 87. Piotr Michalski, 89. Marcin 
Macura, 93. Jarosław Szuszkiewicz. Na-
sze panie zajęły miesjca w drugiej setce, 
a najszybsza z nich była Roma Szygulska 
na m. 119. (0:53:33.80). Wystartowało  
174 zawodników. W biegu na 5 km wy-
startowało 62 zawodników, 1. miejsce 
zajął Wojciech Lichota (0:17:24.87). 

Na mecie każdy z zawodników otrzy-
mywał medal, a właściwe zakończenie 
biegu miało miejsce wieczorem w „Utrop-
ku”, gdzie dekorowano i nagradzano 
czołowych biegaczy w kategorii open 
i poszczególnych grupach wiekowych. 
Na koniec uhonorowano uczestników 
sztafety. 1 m. przypadło  sztafecie Opony 
Serafinowski w składzie: Tomasz Brózda, 
Krzysztof Cichy, Michalina Kuźma, To-
masz Lipiński, Łukasz Ubda, 2. m. zajęły 
Szalone Ślimaki w składzie: Mirosław 
Bortel, Łukasz Frydel, Marek Kapica, 
Wiesław Legierski, Tomasz Lesiecki 
(7:50:36.36), a 3. m. Olza Cieszyn w skła-
dzie: Karolina Fojcik-Pustelnik, Witold 
Gawlas, Joanna Gwiazdowska, Arkadiusz 
Pustówka, Michał, Wantulok (7:56:56.2).                                                      

(mn)

10 listopada upłynął w Ustroniu pod znakiem biegania. Bieg Legionów wzbudzał zaintereso-
wanie spacerowiczów, zwłaszcza że startowali tak niezwykli zawodnicy.    Fot.  M. Niemiec

Sztafeta Trzeci Pułk Kuracjuszy.                                                                 Fot.  M. Niemiec


